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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL COM SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE

SERGIPE FILIADOS AO SINDJUF.SE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13H, NA SALA DE
MÚLTIPLOS EVENTOS, SEGUNDO ANDAR - TRT- 20^ REGIÃO, LOCALIZADO NA AV. CARLOS
RODRIGUES DA CRUZ, S/N, BAIRRO: CAPUCHO, CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR

AUGUSTO FRANCO, CEP 49081-015, ARACAJU/SE, PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM

DO DIA:

/o-'' 01

vanta

Détoro

Aos dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, na sala na sala de Múltiplos Eventos,
Segundo Andar - TRT- 20^ região, localizado na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n. Bairro:
Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, CEP 49081-015, Aracaju/SE,
estiveram reunidos às 13h (treze horas) em primeira convocação e às 13h30 (treze horas e trinta
minutos), em segunda convocação, para deliberarem sobre os itens a seguir:

^  Informe de ações recentes do Sindicato;
Destinação de bens;

^ O que surgir.
Os trabalhos foram iniciados e o Coordenador Geral, Senhor Gilberto Oliveira Melo

cumprimentou a todos e apresentou a pauta aos presentes. Lida a pauta observou que foi feita
a convocação no site e por e-mail e que ainda que poucos tenham comparecido, iria falar das
ações que o Sindicato vem desenvolvendo. Informou das várias tentativas na busca de um Plano

de Saúde que não onere tanto o servidor, mas infelizmente, tem-se deparado com a questão de
que as empresas já têm grande número de servidores como segurados e oferecer um plano mais
barato acarreta em prejuízo para eles. Anita colocou acreditar ser muito difícil, conseguir que
eles apresentem uma proposta mais suave, porque do jeito que está, é bom para as seguradoras,
que independentemente da idade, cobram o mesmo valor. Gilberto, entretanto, assegurou que
continuará buscando. Inclusive estava aguardando ligação de um correspondente da Unimed
para agendar reunião amanhã, 03 (três)de agosto. Apresentou em slide, aos presentes, o antes
e o depois da sala do Sindicato após aquisição de mobiliário apropriado à estrutura do Sindicato.
Na seqüência, falou da urgência na tomada de decisão para definir a destinação dos móveis que
foram substituídos em virtude da readequação da sala do sindicato e para os quais não há espaço.
Informou que os mesmos estão guardados temporariamente em uma sala da Galeria cuja
liberação já foi solicitada pelo dono da loja, porque já alugou o espaço. Gilberto Especificou os
móveis que não estão sendo usados e para definição do destino: 01 mesa com 06 cadeiras, 02
mesas para computador; 02 cadeiras de escritório, 02 cadeiras para secretária. Falou que a
sugestão da diretoria é de doar esses bens para a "Creche Solidária de Almir do Picolé", que
realiza belíssimo trabalho social atendendo a 80 crianças, na grande Aracaju, mais
especificamente na área de Socorro. A sugestão foi unanimemente apoiada pelos presentes.
Gilberto passou a palavra para Ricardo para que ele falasse das ações judiciais que o sindicato^
ajuizou. Ricardo falou que como todos sabem, o sindicato está com novo escritório de advocacií
e que em atendimento às solicitações dos servidores, os advogados entraram com Processlo
administrativo no TRT20 em nome do sindicato pleiteando o PSSS AQ de Treinamento^
ações individuais à medida que estão sendo encaminhados os documentos dos servidoceíj Anita\
questionou por que o processo administrativo não foi simultâneo nos três tribunais e Ricardo
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informou que precisa das informações de que eles tiveram os descontos e se esses descontos

incidiram sobre o imposto de renda. Informou também da ação de coparticipação no auxílio prá-
escolar cobrado indevidamente. Segundo ele, os servidores precisam verificar se tiveram esses

descontos, informar o sindicato para dar entrada no processo. Falou também da solicitação feita
pelos servidores para questionar na justiça o Plantão Judiciário, que acontece sem definição legal
que contemple algum benefício compensatório, a não ser que seja acionado. Conforme Ricardo,

vai-se entrar com ação para rever essa questão, como também vai-se buscar na justiça uma

revisão da determinação implementada pela Justiça Federal para economia de energia que é a
restrição do uso dos aparelhos de ar condicionado, limitando-os a serem ligados em momentos

de atendimento externo e desligando em momentos específicos tornando desconfortável e

menos produtivo o trabalho do servidor. A outra ação que será necessária diz respeito ao registro
da Carta Sindical, que foi dado entrada e não temos tido retorno. Ricardo passou a palavra a
Gilberto. Ele ratificou a doação dos móveis, perguntou se tinham alguma dúvida, os presentes
confirmaram sobre o trabalho do benfeltor Almir e disseram não ter dúvida sobre o que fora
exposto. Gilberto convidou a todos para visitar e ver a sala do Sindicato. Disse também que se
precisarem de qualquer assistência é só ligar para ele ou para o Sindicato. Nada mais havendo a

tratar, o Coordenador Gilberto agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da

qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada segue assinada por mim, Maria dos
Prazeres Bomfim dos Santos, e pelo Coordenador Geral, Gilberto Oliveira Melo, sendo ratificada

pela lista de presença em anexo.

Marta dos Prazeres Bomfim dos Santos

Secretária Política

CPF: 378.978.295-53

:844.342

Gilberto OiivéfraMelo

Coordenador Geral

CPF: 264.826.735-20

RG: 612.154 SSP/SE

}C; 3214-4
Vània F.

Dobcía C •
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL COM SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL EM
SERGIPE FILIADOS AO SINDJUF.SE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13H, NA SALA DE MÚLTIPLOS
EVENTOS, SEGUNDO ANDAR - TRT- 20^ REGIÃO, LOCALIZADO NA AV. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ,
S/N, BAIRRO: CAPUCHO, CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO, CEP 49081-

015, ARACAJU/SE, PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

Informe de ações recentes do Sindicato;

^ Destinação de bens;
^ O que surgir.
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Termo de Doação de BENS MÓVEIS

Termo Particular de Doação que entre si
fazem O SINDJUF.SE e a A CRECHE
SOLIDÁRIA ALMIR DO PICOLÉ

Pelo presente instrumento particular de DOAÇÃO, de um lado, como Outorgante Doador
SINDJUF.SE, inscrito no CNPJ sob ns 05. 152.265/0001-29, neste ato representado por seu
Coordenador Gerai, Senhor Gilberto Oliveira Meio, de outro lado, como Outorgado RECEPTOR, a
Sociedade Creche Ação Solidária Almir do Picolé, com sede na Rua Maria MIraida dos Santos
04, CEP 49.160-000 - Parque iiza - Plabeta - Nossa Senhora do Socorro - Sergipe nesta capitai!
inscrito no CNPJ sob o ns 07.281.386/0001-04, representado por seu sócio administrador.
Senhor Almir Almeida Paixão, ajustam entre si a transferência de bens móveis sob a forma de
DOAÇAO, que se regerá POR DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA sob a forma e condições constantes
das seguintes CLÁUSULAS:

CLAÚSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como OBJETO a doação de bens móveis de
propriedade do DOADOR, livre de qualquer ônus ou defeito, comprometendo-se a DONATÁRIO a
utilizar os bens, objeto deste instrumento, exclusivamente para atividades de interesse público
beneficente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os bens doados estão abaixo relacionados:
•  01 Mesa de jantar;

•  06 cadeiras;

•  02 mesas para computador,

•  02 cadeiras para secretária;

•  02 cadeiras para escritório

CLÁUSUtA SEGUNDA- Por força deste instrumento e, na melhor forma de dit^
o DOADOR doa e transfere ao DONATÁRIO, gratuitamente, todo o direito e ação, dowíínio e
posse sobre os bens móveis mencionados na cláusula primeira, passando os referir^s bens
móveis a integrar ao patrimônio da instituição do DONATÁRIO.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.


